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El FS Castelldefels Kids&US s’endú la final Miniprebenjamí de futbol sala després de

superar per 5 a 7 el FS Montbui.



FS MONTBUI



5 - 7



FS CASTELLDEFELS

KIDS&US





FS MONTBUI

Aran Borrella, Enoc Fitó, Marc Grimaldi, Mario Cañas, Pol Martínez, Adam Robles, Xavi Fitó i Adrián
Gavilán

FS CASTELLDEFELS KIDS&US

Gabriel Rotta, Noah Alarte, Vitor Azzolin, Luk Pilar, Sandro Yuste, Marcel Martí, Jan Noguera, Biel
Gómez, Leo Duran, Jaden Medina i Diego Scalcione

GOLS

1-1 p.p. (6'); 2-1 Adam Robles (9'); 3-4 p.p. (27');
4-6 Marc Grimaldi (40'); 4-5 Mario Cañas

(33');

0-1 Jan Noguera (1'); 2-2 Jaden Medina (11');
2-3 Biel Gómez (20'); 2-4 Gabriel Rotta (25');

3-5 Biel Gomez (33'); 3-6 Biel Gomez (35'); 5-7
Biel Gomez (49')

CONJUNT ARBITRAL

Adrià Gelonch







Gols, festa i celebració. Els més petits del panorama català de futbol sala han fet gaudir

a tothom desplaçat al Pavelló Municipal Can Cases de Martorell amb una final amb

molts gols i moltes jugades brillants dels jugadors de la categoria Miniprebenjamí. Al

final, el FS Castelldefels Kids&Us ha guanyat el partit després d’imposar-se per 5 a 7

davant el FS Montbui amb un enfrontament que ha estat una festa del futbol sala

c a t a l à .





Moltes ocasions i gols al primer temps. Els dos equips han sortit a la final de la Copa

Catalunya Miniprebenjamí de futbol sala molt atrevits, sense por a perdre i provocant

moltes ocasions de gol. Amb aquest escenari, els de Castelldefels han obert la llauna del

marcador per mitjà de Jan Noguera, però el FS Montbui no s’ha desfet i a continuat

lluitant, i fins i tot, han aconseguit empatar. I amb l’1 a 1, el mateix escenari. Gol del

Castelldefels i empat del FS Montbui fins que, abans del descans, els del Baix Llobregat

han ampliat diferències fins al 4 a 2.





A la represa, el guió s’ha mantingut igual. Amb gols, ocasions, regats, i molta il·lusió. El

FS Montubi ha aconseguit escurçar diferències fins que, Biel Goméz, amb un doblet, ha

col·locat  el  6  a  3  al  marcador.  El  FS  Montbui,  combatiu  i  lluitador  fins  al  final,  ha

aconseguit posar altre cop emoció amb dues dianes de Marc Grimaldi i de Mario Cañas.

Els de l’Anoia ho han intentat de totes les maneres fins que, al darrer minut, el FS

Castelldefels Kids&Us ha establert el definitiu 5 a 7.





Tota  la  informació  sobre  l’11a  Festa  del  Futbol  Català  es  pot  consultar  a  l’apartat

específic de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol o bé, fent clic AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES

 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/festa-futbol-catala
https://www.youtube.com/watch?v=bCDGUafam0U

